2 oktober 2015

Indsigelse mod opstilling af kæmpevindmøller
ved Øster Hassing Kær

Jeg vil hermed gøre indsigelse mod VVM rapportens pkt. 5.1 visuelt påvirkning af min ejendom
Hedegårdsvej 20, 9362 Gandrup.
I VVM redegørelsen står der på side 92 at jeg i vinterhalvåret kun vil have udsigt til de 3 nordligste
vindmøller mellem havens bevoksning.
Efter min bedste overbevisning vil jeg grundet møllernes højde kunne se samtlige 6 møller fra 1
salens hvor jeg har opholdsstue da der er store vinduespartier både mod syd og sydvest. I øvrigt er
bevoksningen løvfældende og de få grantræer der kunne skygge er alle ved at gå ud og skal fældes.
Ligeledes står der at jeg i sommerhalvåret kun vil have udsigt til den nordligste mølle
Jeg er ikke i tvivl om at jeg vil kunne se vindmølle nr. 4 og 5 fra grunden gennem bevoksningen og
helt dominerende og markant og uden bevoksning mølle nr. 6. Fra stuen på førstesalen og den
udvendige terrasse i førstesals højde vil de tre møller stå markant og dominerende.

Derfor mener jeg at pkt. 5.1 vurdering af visuel påvirkning side 112 skal ændres således at
nabobolig 4, Hedegårdsvej 20 bliver flyttet til pkt. ovenfor som markant og dominerende i
synsfeltet.

Med venlig hilsen
Fris Geller
Hedegårdsvej 20
9362 Gandrup
(nabo til nærmeste møller kun 643 meter)

5 oktober 2015

Indsigelse mod opstilling af kæmpevindmøller
ved Øster Hassing Kær

Jeg vil hermed gøre indsigelse mod at lokalplanen for vindmøller ved Øster Hassing Kær ændres og
udvides i forhold til det område der blev godkendt i 2012.

I 2012 godkendte Aalborg Kommune lokalplan for opsætning af vindmøller ved Øster Hassing Kær
i det allerede eksisterende mølleområde. Lokalplanen tilsiger opsættelse af 5 til 7 møller på en
højde på 125-150 meter.
Mener ikke det er rimeligt at Aalborg Kommune vil ændre og udvide området både med Øster
Hassing og Gandrup på grund af en henvendelse fra et civilt firma Wind Estate. Hvorfor gør man
det og ikke fastholder det allerede godkendte område. Hvilken interesse har Aalborg Kommune i
at genere beboere i de omkringliggende byer for at tilgodese et civilt firma der deler ”hold kæft
bolsjer” ud til højre og venstre for skatteydernes penge. Vindindustrien lever jo af statstilskud.
Såfremt Aalborg Kommune ønsker opsætning af vindmøller i Øster Hassing Kær bør man lave en
plan for opsætning af de møller der kan være i det eksisterede område i en eller 2 rækker og i en
højde og afstand til nabobeboelser der kan accepteres af de lokale borgere. Der er jo os borgere i
lokalsamfundet der skal leve sammen med de støjmaskiner de næste 20-25 år.
Den opstand og protest der de sidste uger har været i lokalsamfundet og den massive
underskriftsindsamling mod lokalplanen og møllerne må respekteres af byrådet.
Kære byråd: Find en holdbar løsning sammen med borgerne og ikke Wind Estate.

Med venlig hilsen
Fris Geller
Hedegårdsvej 20
9362 Gandrup
(nabo til nærmeste møller kun 643 meter)

1 oktober 2015

Indsigelse mod opstilling af kæmpevindmøller
ved Øster Hassing Kær

Jeg vil hermed gøre indsigelse mod at der opstilles 6 stk. kæmpevindmøller ved Øster Hassing Kær
da jeg mener at de visuelt vil være alt for dominerende og støjmæssigt vil være en katastrofe for
Gandrup, Øster Hassing og Holtet da disse byer ligger alt for tæt på møllerne.
Der vil være alt for stor risiko for sundhedsmæssige konsekvenser grundet støj/skyggekast som
endnu ikke er belyst og dette må komme borgerne i lokalområdet til gode. Herunder ikke mindst
de lodsejere hvis beboelse kun ligger godt 4 gange møllehøjden (600 meter) Nærmeste beboelse
kun 604 meter fra nærmeste mølle.
Dette underbygges også af de mange indsigelser (ca 3000 stk) der er indsamlet for lokalområdet
grundet utryghed ved projektet.

Kære byrådsmedlemmer ”lyt nu til borgerne, det er os der skal leve med konsekvensen af disse
støjmaskiner. Ville du stemme ja hvis din egen familie skulle udsættes for at leve kun 604 meter
fra en sådan vedvarende støj døgnets 24 timer og årets 365 dage. Hånden på hjertet, det ville du
nok ikke”
Os der bor tættest på bliver stavnsbundet for ingen vil købe vores ejendom. Værditabsordningen
udligner jo slet ikke det tab vi får hvis vi endelig skulle finde en døv køber. Det er ikke rimeligt at
det er lodsejere fra 600 meter og måske op til 900 meter der skal betale for at vindmølleindustrien
kan tjene penge. Wind Estate skulle have pligt til at købe vores ejendom såfremt vi ikke ønskede
det naboskab.
Personligt har jeg lige haft en køber til min ejendom (kan dokumenteres da mail fra køber ligger i
sagen her) men da jeg måtte oplyse om mølleprojektet smuttede handelen for køber ønskede ikke
at bo nabo til en kæmpemølle.
Vi er 31 lodsejere inden for 600-900 meter der kommer til at betale en stor pris hvis dette projekt
realiseres for at andre kan score kassen. Urimeligt.
Med venlig hilsen
Fris Geller
Hedegårdsvej 20
9362 Gandrup
(nabo til nærmeste møller kun 643 meter)
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Hej Peter
Tak for dit nedennævnte klare svar vedr. min mail vedr notatpligt.
På den baggrund vil jeg gøre indsigelse mod opstilling af kæmpe vindmøllerne i Øster Hassing
da forvaltningsloven ikke er overholdt vedr. Aalborg Kommunes notat/referat pligt.
Der findes intet i det fremsendte materiale på min aktindsigt der kan siges at være notater fra
afholdte møder med Wind Estate, lodsejere og andre parter i opstilling af disse kæmpemøller.
Med venlig hilsen
Fris Geller
Hedegårdsvej 20
9362 Gandrup
Fra: Peter Serup [mailto:peter.serup@aalborg.dk]
Sendt: 21. oktober 2015 17:04
Til: 'Fris Geller'; Hans Henrik Henriksen
Cc: Thomas Kastrup-Larsen
Emne: SV: Aktindsigt Øster Hassing Kær

Hej Fris
Svaret er ja – der er notatpligt.
I kraft af din tidligere anmodning om aktindsigt, skal jeg hermed forlænge din høringsfrist til 2.
november 2015.

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Fris Geller [mailto:frisgeller@mail.dk]
Sendt: 14. oktober 2015 08:13
Til: Peter Serup; Hans Henrik Henriksen
Cc: Thomas Kastrup-Larsen
Emne: SV: Aktindsigt Øster Hassing Kær

Hej Peter
Da du ikke svarer på mit spørgsmål prøver jeg igen:
Har Aalborg Kommune pligt til at tage referat/noter af møder afholdt med andre
instanser/private aktører mv.
Ønskes besvaret med Ja eller nej
I min verden der også har arbejdet indenfor den offentlige administration (hele mit arbejdsliv)
har det fremsendte efter min bedste vurdering intet med referater/noter at gøre.
Men det lader vi undersøge med andens instans.

Samtidig vil jeg gerne anmode om at få høringsfristen forlænget til 2 november 2015.
Venligst
Fris Geller
Hedegårdsvej 20
9362 Gandrup
Fra: Peter Serup [mailto:peter.serup@aalborg.dk]
Sendt: 14. oktober 2015 00:33
Til: 'Fris Geller'; Hans Henrik Henriksen
Cc: Thomas Kastrup-Larsen
Emne: SV: Aktindsigt Øster Hassing Kær

Hej Fris
Som du skriver og som det fremgår af det tilsendte materiale, har der været afholdt møder. De
dokumenter, der omhandler konkrete møder, er noter/referater fra de pågældende møder.
Der er således ikke yderligere noter/referater at fremsende.

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Fris Geller [mailto:frisgeller@mail.dk]
Sendt: 10. oktober 2015 13:38
Til: Peter Serup; Hans Henrik Henriksen
Cc: Thomas Kastrup-Larsen
Emne: SV: Aktindsigt Øster Hassing Kær

Hej Peter
Tak for det tilsendte materiale. Men da jeg også har søgt aktindsigt i referater/notater ved
afholdte møder mellem Aalborg Kommune, Wind Estate, lodsejere og andre parter i dette
projekt undrer det mig at der ikke er noget herom i det fremsendte. Kan af materialet se at der
har været afholdt møder.
Derfor vil jeg gerne stille det spørgsmål.
Har forvaltningen ikke pligt til at tage referat/notat ved afholdte møder. Ganske kort: Ja eller
Nej
Hvis ja forventer jeg at modtage materialet snarest.
Med venlig hilsen
Fris Geller
Hedegårdsvejh 20
9362 Gandrup
Fra: filudveksling@aalborgkommune.dk [mailto:filudveksling@aalborgkommune.dk] På vegne af Peter Serup
Sendt: 28. september 2015 14:57
Til: frisgeller@mail.dk
Emne: Aktindsigt Øster Hassing Kær
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Til Fris Geller
Hermed aktindsigt i den kommunikation der har været mellem Aalborg Kommune og Wind Estate i
forbindelse med vindmølleprojektet i Øster Hassing Kær.
Aktindsigten omfatter den kommunikation mv. de har været fra projektets start og indtil planerne er sendt i
offentlig høring.
Da det er forholdsvis omfattende, og dermed fylder en del, får du ikke dokumenterne direkte. Der er adgang til
dem i de vedhæftede filer, og du har mulighed for at gemme dem på din computer.
Med venlig hilsen
Peter Serup, Aalborg Kommune
peter.serup@Aalborg.dk, 9931 2240

